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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΥΝΟΨΗ 

Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών 
(ΚΜ) της ΕΕ στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) µε στόχο την αντιµετώπιση 
µεγάλων κοινωνικών προκλήσεων. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι µια νέα 
προσέγγιση «κοινού προγραµµατισµού». Ο κοινός προγραµµατισµός (ΚΠ) περιλαµβάνει την 
οικειοθελή συµµετοχή των ΚΜ, µε βάση την αρχή της µεταβλητής γεωµετρίας, στον 
καθορισµό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση στρατηγικών ερευνητικών προγραµµάτων. Τα 
νευροεκφυλιστικά νοσήµατα (ΝΝ), και ιδίως η νόσος του Alzheimer (ΝA), προτάθηκαν ως 
πιλοτικό έργο. 

Υπολογίζεται ότι περίπου 7,3 εκατοµµύρια άτοµα στην Ευρώπη πάσχουν σήµερα από ΝΑ και 
συναφείς διαταραχές, αριθµός ο οποίος αναµένεται να διπλασιασθεί έως το 2020. Η ΝΑ 
αναµένεται να επιβαρύνει σηµαντικά και ολοένα και περισσότερο τα συστήµατα 
υγειονοµικής περίθαλψης στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένων των υποδοµών άτυπης και 
µακροπρόθεσµης περίθαλψης. Σε µια γηράσκουσα κοινωνία, η έρευνα µε αντικείµενο τη ΝΑ 
κινητοποιεί σηµαντικούς χρηµατοοικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους, τόσο στην ΕΕ, όσο 
και στο επίπεδο του προγράµµατος-πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της ΕΕ 
(ΕΤΑ). 

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει προς το παρόν αποτελεσµατική θεραπεία ικανή να επιβραδύνει ή 
να ανακόψει την επιδείνωση της εγκεφαλικής λειτουργίας. Η πρώιµη διάγνωση είναι σχεδόν 
αδύνατη και, λόγω της συχνά πολύ καθυστερηµένης διάγνωσης, η θεραπευτική αγωγή για τον 
µετριασµό των επιπτώσεων της ασθένειας παραµένει περιορισµένη. Προκειµένου να 
επιτύχουµε την καταπολέµηση των ΝΝ εν γένει, και της ΝΑ ειδικότερα, είναι θεµελιώδους 
σηµασίας µια στοχευµένη ερευνητική προσπάθεια που να καλύπτει την πρόληψη, τη 
διάγνωση και τη θεραπεία. Ο συντονισµός της έρευνας στην Ευρώπη θα προσφέρει 
προστιθέµενη αξία και καλύτερα αποτελέσµατα, ενώ θα οδηγήσει σε πιο ακριβή διαγνωστικά 
µέσα και πιο αποτελεσµατικές µορφές θεραπείας. 

Τον Σεπτέµβριο και τον ∆εκέµβριο του 2008 το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα στα 
οποία συνιστά τη δροµολόγηση µιας κοινής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας στον τοµέα αυτό 
µέσω µιας προσέγγισης ΚΠ. Κάλεσε την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση σύστασης του 
Συµβουλίου µε στόχο να δροµολογηθεί η εν λόγω πιλοτική πρωτοβουλία το 2009. 

Κατά συνέπεια, µε την παρούσα σύσταση καλούνται τα ΚΜ να επιδιώξουν κοινή θεώρηση 
του τρόπου µε τον οποίο η συνεργασία και ο συντονισµός της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
µπορούν να συµβάλουν στην κατανόηση, τον εντοπισµό, την πρόληψη και την 
καταπολέµηση των ΝΝ, ιδίως της ΝΑ και να καταρτίσουν στρατηγικό ερευνητικό 
πρόγραµµα (ΣΕΠ), στο οποίο θα καθορίζονται οι µεσοµακροπρόθεσµες ανάγκες και στόχοι, 
συµπεριλαµβανοµένου ενός σχεδίου υλοποίησης, στο οποίο θα καθορίζονται οι 
προτεραιότητες, τα ορόσηµα και τα χρονοδιαγράµµατα. Η διαδικασία αυτή µπορεί να 
περιλαµβάνει: ανταλλαγή πληροφοριών για τα εθνικά προγράµµατα, ερευνητικές 
δραστηριότητες και συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης· τον εντοπισµό πεδίων που θα 
ωφεληθούν από το συντονισµό, τις κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή τη 
συγκέντρωση πόρων· τη διευκόλυνση της διεπιστηµονικής και διατοµεακής κινητικότητας 
και εκπαίδευσης και τη διερεύνηση της κοινής αξιοποίησης των ερευνητικών υποδοµών και 
της δικτύωσης των ερευνητικών κέντρων.  
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Με τη σύσταση καλούνται επίσης τα ΚΜ να συνεργασθούν µε την Επιτροπή µε στόχο τη 
διερεύνηση του ενδεχοµένου ανάληψης πρωτοβουλιών εκ µέρους της, µε αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που παρέχουν τα υφιστάµενα µέσα, για να βοηθηθούν τα ΚΜ στην κατάρτιση 
και υλοποίηση του κοινού ερευνητικού προγράµµατος ή να προωθηθεί ο ΚΠ στον τοµέα 
αυτό. 

1. ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

Μέχρι προσφάτως, τα κύρια µέσα προώθησης της επιστηµονικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας στην Ευρώπη ήταν τα διακρατικά έργα και δίκτυα συλλογικής έρευνας. 

Το 2008 η Επιτροπή πρότεινε µια νέα προσέγγιση, η οποία καλείται κοινός 
προγραµµατισµός, για κοινές δηµόσιες ερευνητικές πρωτοβουλίες ευρείας κλίµακας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο1. Ο ΚΠ απορρέει από την αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισαβόνας και 
συνίσταται στη διαδικασία µέσω της οποίας τα ΚΜ συµµετέχουν οικειοθελώς, µε βάση την 
αρχή της µεταβλητής γεωµετρίας, στον καθορισµό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινών 
ΣΕΠ βάσει κοινής θεώρησης του τρόπου αντιµετώπισης µεγάλων κοινωνικών προκλήσεων 
στις οποίες δεν µπορεί να ανταποκριθεί κανένα ΚΜ µεµονωµένα. 

Τον Σεπτέµβριο του 2008, το Συµβούλιο αναγνώρισε τις προκλήσεις που τίθενται από τα ΝΝ 
στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος ευρωπαϊκού πληθυσµού και την ανάγκη κατανόησης, 
εντοπισµού, πρόληψης και καταπολέµησης των βασικών µηχανισµών που πυροδοτούν τις 
ασθένειες αυτές, ιδίως τη ΝΑ. Στα συµπεράσµατά του το Συµβούλιο συνιστούσε τη 
δροµολόγηση ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας η οποία θα συγκεντρώνει τα ΚΜ, την Επιτροπή και 
λοιπούς ενδιαφεροµένους µε στόχο τη µείωση των ΝΝ, ιδίως της ΝΑ2.  

Τον ∆εκέµβριο του 2008, το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα στα οποία αναγνωρίζει την 
αναγκαιότητα µιας πιλοτικής πρωτοβουλίας ΚΠ για τα ΝΝ, ιδίως τη ΝΑ, και καλεί την 
Επιτροπή να καταθέσει πρόταση σύστασης του Συµβουλίου για την προετοιµασία της εν 
λόγω πιλοτικής πρωτοβουλίας το συντοµότερο δυνατό το 20093. 

Τα ΚΜ, µέσω µιας άτυπης οµάδας εργασίας η οποία συστάθηκε επί γαλλικής Προεδρίας, 
άρχισαν συζητήσεις σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο ανάπτυξης µιας πιλοτικής πρωτοβουλίας 
ΚΠ για τα ΝΝ και τη ΝΑ. Οι συζητήσεις αυτές κατέληξαν σε δήλωση προθέσεως τον 
∆εκέµβριο του 2008, στην οποία συµφώνησαν δέκα ΚΜ και µια χώρα συνδεδεµένη µε το 
έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο (ΠΠ7). 

Η δήλωση υπογραµµίζει την προθυµία των χωρών αυτών να ανταποκριθούν στην πρόκληση 
θέτοντας τις βάσεις µιας κοινής θεώρησης στον εν λόγω τοµέα, σκιαγραφώντας τους 
ερευνητικούς τοµείς στους οποίους η Ευρώπη θα µπορούσε να προσφέρει προστιθέµενη αξία 
και περιγράφοντας µια προκαταρκτική διαχειριστική δοµή. Κατόπιν παρουσίασης στην 
οµάδα υψηλού επιπέδου ΚΠ, οι αντιπρόσωποι 20 χωρών ασχολούνται τώρα µε τη διατύπωση 
των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής δοµής για την εν λόγω πιλοτική πρωτοβουλία. 

Επιχειρήµατα υπέρ του κοινού προγραµµατισµού 

Το 2008, κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας, τα ΝΝ, και ιδίως η ΝΑ, 

                                                 
1 COM(2008) 468 
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13668.en08.pdf 
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16775.en08.pdf 
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χαρακτηρίσθηκαν από τα ΚΜ ως τοµέας στον οποίο η κοινωνική ζήτηση είναι υψηλή και 
όπου µια κοινή πρωτοβουλία, µέσω ΚΠ, θα προσέδιδε σηµαντική προστιθέµενη αξία σε 
σύγκριση µε τις τρέχουσες, αποσπασµατικές προσπάθειες που καταβάλλονται στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.  

Υπάρχει πραγµατική και επείγουσα ανάγκη για συγκέντρωση και συντονισµό των 
προσπαθειών των ευρωπαίων ερευνητών που απασχολούνται στη βασική, την κλινική και την 
κοινωνική έρευνα στον τοµέα αυτό. ∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας µε 
αντικείµενο τα ΝΝ βρίσκεται ακόµη σε προκλινικό στάδιο, η χρηµατοδοτούµενη µε δηµόσια 
κονδύλια έρευνα θα είναι αποφασιστικής σηµασίας για κάθε καθοριστική εξέλιξη σε πεδία 
όπως η έρευνα για τους βιοδείκτες, η ανάπτυξη νέων κριτηρίων και µεθόδων πρόληψης και 
διάγνωσης, καθώς και η δοκιµή νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων σε ευρείας κλίµακας 
κλινικές δοκιµές. Όλα αυτά θα ενισχύσουν τις πιθανότητες κατανόησης, εντοπισµού, 
πρόληψης και καταπολέµησης των βασικών µηχανισµών που πυροδοτούν τα ΝΝ, και ιδίως 
τη ΝΑ, στην Ευρώπη, αλλά και παροχής καλύτερης περίθαλψης στους πάσχοντες από τις εν 
λόγω ασθένειες. Αυτό µε τη σειρά του θα µετριάσει την οικονοµική επιβάρυνση που 
συνεπάγεται ένας τόσο µεγάλος πληθυσµός πασχόντων. 

2. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, Ι∆ΙΩΣ ΤΗΣ 
ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ALZHEIMER 

Ένα µείζον θέµα για τη δηµόσια υγεία στην Ευρώπη 

Τα ΝΝ είναι κληρονοµικές ή σποραδικές παθήσεις που χαρακτηρίζονται από σταδιακή 
δυσλειτουργία του νευρικού συστήµατος η οποία συνδέεται συχνά µε ατροφία των δοµών του 
κεντρικού ή περιφερειακού νευρικού συστήµατος που έχουν υποστεί βλάβη. Πρόκειται για 
µια ετερογενή οµάδα συνδεόµενων µε τη γήρανση χρόνιων παθήσεων ποικίλης αιτιολογίας. 

Η ΝΑ είναι το πλέον διαδεδοµένο ΝΝ και αντιστοιχεί περίπου στο 50-70 % του συνόλου των 
µορφών άνοιας, ενώ ακολουθεί η νόσος του Parkinson4. Το 2006, στα 27 κράτη µέλη, 
έπασχαν από άνοια 7,3 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι5. Η νόσος του Alzheimer είναι η τέταρτη πιο 
συνήθης αιτία νοσοεπιβάρυνσης στις χώρες υψηλού εισοδήµατος. 

Με την αύξηση του προσδόκιµου ζωής στην Ευρώπη ο αριθµός αυτός θα αυξηθεί δραµατικά, 
ενώ οι τρέχουσες προβλέψεις κάνουν λόγο για διπλασιασµό του αριθµού των πασχόντων ανά 
είκοσι χρόνια στην ΕΕ των 276. 

Πράγµατι, ο ευρωπαϊκός πληθυσµός γηράσκει, ενώ τα άτοµα ηλικίας άνω των 80 ετών 
αποτελούν την ταχύτερα αυξανόµενη πληθυσµιακή οµάδα στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες. Το 70% των ασθενών στους οποίους διαγιγνώσκεται ΝΑ είναι ηλικίας 75 ετών και 
άνω. Συνεπώς, εκτιµάται ότι τις επόµενες δεκαετίες η άνοια θα αποτελέσει µια από τις κύριες 
προκλήσεις για τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης, συµπεριλαµβανοµένων των 
υποδοµών άτυπης και µακροπρόθεσµης περίθαλψης.  

                                                 
4 M. Flint Beal, Anthony E. Lang, Albert C. Ludolph. Neurodegenerative diseases: neurobiology, 

pathogenesis and therapeutics, Cambridge University Press 2005 
5 http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/docs/dementia2_en.pdf 
6 Alzheimer’s disease: Scientific, medical and societal implications, Synthesis and recommendations, 

INSERM, 2007 



 

EL 5   EL 

Η ΝΑ και οι συναφείς διαταραχές συνιστούν ανίατες παθήσεις, όµως οι ασθενείς ζουν και η 
κατάστασή τους επιδεινώνεται σταδιακά για 7–12 χρόνια µετά την πρώτη διάγνωση. Η 
διαταραχή εκδηλώνεται µε σταδιακή έκπτωση πολλών πεδίων της εγκεφαλικής λειτουργίας, 
µεταξύ άλλων της µνήµης, της λογικής, της επικοινωνίας και των απαραίτητων δεξιοτήτων 
για την εκτέλεση καθηµερινών δραστηριοτήτων.  

Η ΝΑ συνιστά συντριπτικό πλήγµα για τους ίδιους τους ασθενείς. Επίσης, οι συγγενείς των 
ασθενών επωµίζονται τεράστιο βάρος. Τα µέλη της οικογένειας που προσφέρουν περίθαλψη 
είναι συχνά και εκείνα ηλικιωµένα και ευπαθή άτοµα, ενώ εκδηλώνουν υψηλό βαθµό 
κατάθλιψης και σωµατικών παθήσεων και έχουν χαµηλή ποιότητα ζωής. Κατά συνέπεια, η 
ΝΑ είναι εξαιρετικά δαπανηρή για την κοινωνία στο σύνολό της: σύµφωνα µε την επετηρίδα 
Dementia in Europe Yearbook (2008), το συνολικό κόστος της άµεσης και άτυπης 
περίθαλψης για τη ΝΑ και τις λοιπές µορφές άνοιας ανήλθε το 2005 σε 130 δισ. ευρώ για την 
ΕΕ των 27, ενώ το 56 % των δαπανών αναλογούσε στην άτυπη περίθαλψη7. 

Απαιτείται ουσιαστική ερευνητική προσπάθεια 

Τα αίτια της ΝΑ και των συναφών διαταραχών δεν έχουν διαλευκανθεί επαρκώς, όλα όµως 
προκαλούν δοµικές και χηµικές µεταβολές στον εγκέφαλο, καταλήγοντας στο θάνατο του 
εγκεφαλικού ιστού.  

∆εν υπάρχει προς το παρόν θεραπεία για τη ΝΑ ικανή να επιβραδύνει ή να ανακόψει την 
καταστροφή των εγκεφαλικών κυττάρων8. Οι διαθέσιµες θεραπείες παραµένουν πολύ 
περιορισµένες και αντιµετωπίζουν κυρίως τα συµπτώµατα χωρίς να επιφέρουν ίαση. 
Πράγµατι, αν και έχει βελτιωθεί σηµαντικά η κατανόηση των µηχανισµών της νόσου κατά τα 
τελευταία χρόνια, απέχουµε πολύ από το να σχηµατίσουµε πλήρη εικόνα, ενώ δεν υπάρχει 
άµεση προοπτική ανακάλυψης θεραπειών οι οποίες θα µπορούσαν να επιβραδύνουν ή να 
ανακόψουν την εξέλιξη της ασθένειας. 

Επιπλέον, η διάγνωση γίνεται συνήθως σε τόσο ύστερο στάδιο ώστε δεν αξιοποιούνται 
πλήρως οι θεραπείες που είναι προς το παρόν διαθέσιµες. Παρότι έχουν παρατηρηθεί 
ορισµένοι γενετικοί, συµπεριφορικοί, καρδιαγγειακοί και διατροφικοί παράγοντες κινδύνου, 
δεν έχουν διεξαχθεί ακόµη µακροχρόνιες µελέτες πρόληψης ώστε να διαπιστωθεί αν µπορεί 
να µειωθεί η συχνότητα εµφάνισης (επίπτωση) της ΝΑ. Ακόµη, πρέπει να διερευνηθεί εις 
βάθος η πιθανή σχέση ανάµεσα σε περιβαλλοντικούς παράγοντες στρες και στα ΝΝ, 
συµπεριλαµβανοµένης και της ΝΑ. 

Η κύρια αιτία ανησυχίας, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα επιδηµιολογικά στοιχεία, είναι ότι η ΝΑ 
παραµένει υποδιαγνωσµένη στην ΕΕ9. Προς το παρόν µόνο το ένα τρίτο περίπου των 
πασχόντων από τη νόσο διαγιγνώσκονται επίσηµα σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή της 
ασθένειας. Όταν γίνεται η διάγνωση, είναι συνήθως πάρα πολύ αργά για τους πάσχοντες ώστε 
να έχουν επιλογές. Εποµένως, η µάχη κατά των ΝΝ, και ιδίως της ΝΑ, θα κερδηθεί µόνο 
όταν κινητοποιήσουµε τις ερευνητικές προσπάθειες, καλύπτοντας όλο το φάσµα από την 
πρόληψη και τη διάγνωση έως τη θεραπεία. Οι προτεραιότητες για την έρευνα στο µέλλον θα 
πρέπει να περιλαµβάνουν: την πρόληψη· βιοδείκτες, µεταξύ άλλων τη γενετική προδιάθεση· 

                                                 
7 Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008 
8 2009 Alzheimer’s disease facts and figures, US Alzheimer’s Association, 

http://www.alz.org/national/documents/report_alzfactsfigures2009.pdf 
9 Moise, P., Schwarzinger, M., Um M-Y (2004) Dementia Care in 9 OECD Countries: A comparative 

analysis, OECD Health Working Papers No 13, OECD, Paris 
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τεχνολογίες απεικόνισης· µεθόδους πρώιµης διάγνωσης µέσω διεπιστηµονικής προσέγγισης· 
τυποποίηση των διαγνωστικών κριτηρίων και διαγνωστικών µέσων· µεγάλες βάσεις 
δεδοµένων οι οποίες θα µπορούν να χρησιµοποιούνται σε πληθυσµιακές µελέτες· 
στρατηγικές θεραπείας και κλινικές δοµικές νέων χηµικών και βιολογικών προϊόντων, 
εµβολίων ή νέων τεχνολογιών. 

Ένας τοµέας ολοένα υψηλότερης προτεραιότητας για τη χρηµατοδότηση έρευνας στην 
Ευρώπη 

Τρέχουσα δράση στα κράτη µέλη 

Η ΝΑ και οι συναφείς διαταραχές αποτελούν κοινή πρόκληση για όλα τα ΚΜ, αφού τα 
ποσοστά επιπολασµού της άνοιας είναι περίπου τα ίδια από χώρα σε χώρα. Συνιστούν επίσης 
ιδιαίτερη πρόκληση για τον τρόπο µε τον οποίο παρέχεται σήµερα η υγειονοµική περίθαλψη. 
Συχνά οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν είναι προσαρµοσµένες στις τρέχουσες ανάγκες, ενώ 
διαπιστώνεται επίσης έλλειψη δυναµικότητας, συνέχειας και γνώσεων. 

∆εδοµένης της µεσοµακροπρόθεσµα αναµενόµενης αύξησης των ΝΝ, και ιδίως της ΝΑ, για 
τα ευρωπαϊκά συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν την ανάγκη για συγκεκριµένες ολοκληρωµένες στρατηγικές 
αντιµετώπισης της ΝΑ και των συναφών διαταραχών. Σε πολλές χώρες, η ΝΑ καθίσταται µια 
από τις αναδυόµενες ερευνητικές προτεραιότητες.  

Αρκετές χώρες έχουν εγκρίνει εθνικά σχέδια ή βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισής τους. Το 
2008, η Γαλλία έθεσε ως προτεραιότητα τα ΝΝ, και ιδίως τη ΝΑ, και ενέκρινε εθνικό σχέδιο 
ύψους 1,6 δισ. ευρώ στον τοµέα αυτόν10. Η Αγγλία δροµολόγησε το 2008 µια πρωτοβουλία 
για εθνική στρατηγική για την άνοια, τη διά βίου υγεία και την ευζωία11, µε ενίσχυση ύψους 
150 εκατ. λιρών στερλινών κατά τα πρώτα δύο έτη, καθώς και τη στρατηγική ανασκόπηση 
του 2008 για τον νευροεκφυλισµό από το Συµβούλιο Ιατρικών Ερευνών12, ενώ, και πάλι το 
2008, η Σκωτία δροµολόγησε την πρωτοβουλία µε τίτλο «Η άνοια ως εθνική 
προτεραιότητα»13. Η Νορβηγία ενέκρινε το εθνικό σχέδιο για την άνοια 201514 µε πέντε 
κύριες στρατηγικές για την αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων στον τοµέα της 
περίθαλψης. Το 2008 η πρώιµη διάγνωση των ΝN, συµπεριλαµβανοµένης της ΝΑ, ορίσθηκε 
ως ένας από τους έξι τοµείς προτεραιότητας του γερµανικού Οµοσπονδιακού Υπουργείου 
Παιδείας και Έρευνας (BMBF)15. Επιπρόσθετα, ιδρύθηκε το γερµανικό κέντρο Helmholtz για 
τα νευροεκφυλιστικά νοσήµατα (DZNE), στη Βόννη, µε ετήσιο προϋπολογισµό 50 εκατ. 
ευρώ.  

Το 2005, εγκαινιάσθηκε στη Σουηδία το σουηδικό δίκτυο για τον εγκέφαλο (Swedish Brain 
Power Network) ως µια εθνική συλλογική προσπάθεια έξι ιδρυτών ύψους 100 εκατ. 
σουηδικών κορωνών για πέντε έτη. Αποσκοπεί στη βελτίωση της πρώιµης διάγνωσης, της 
θεραπείας και της περίθαλψης των ασθενών που πάσχουν από ΝΝ16. Στην Ιρλανδία 

                                                 
10 Alzheimer Plan 2008-2012, http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/ 
11 Living well with dementia: a National Dementia Strategy, UK Department of Health, 2008 

http://www.dh.gov.uk/en/SocialCare/Deliveringadultsocialcare/Olderpeople/NationalDementiaStrategy/
DH_083355 

12 http://www.mrc.ac.uk/Utilities/Documentrecord/index.htm?d=MRC004898 
13 http://www.scotland.gov.uk/Topics/Health/health/mental-health/servicespolicy/DFMH/dementia 
14 http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Dokumenter%20KTA/DementiaPlan2015.pdf 
15 http://www.bmbf.de/en/10849.php 
16 http://www.swedishbrainpower.se/eng/about_us.htm 
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διατίθενται σχεδόν 100 εκατ. ευρώ για έρευνα µε αντικείµενο τις ασθένειες που συνδέονται 
µε τη γήρανση και την περίθαλψη.17 

Οι Κάτω Χώρες18 και η Ιταλία χρηµατοδοτούν επί χρόνια µεγάλες µελέτες κοόρτης στον εν 
λόγω τοµέα, επιτυγχάνοντας τη συλλογή σηµαντικού όγκου ερευνητικών δεδοµένων. Η 
Ιταλία έχει αναγάγει τη νόσο του Alzheimer σε ερευνητική προτεραιότητα για το Υπουργείο 
Υγείας της χώρας19. Η Ισπανία έχει συγκροτήσει διάφορα ενιαία εθνικά δίκτυα που 
ασχολούνται µε τη βιοϊατρική έρευνα για τα ΝΝ και την ψυχική υγεία20. 

Τρέχουσα δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η έρευνα µε αντικείµενο τα ΝΝ, και ιδίως τη ΝΑ, προσελκύει επίσης αυξανόµενο 
ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με το έκτο πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΤΑ (ΠΠ6) διατέθηκαν 
136 εκατ. ευρώ για 28 έργα συλλογικής έρευνας στον εν λόγω τοµέα. Από το ποσό αυτό, 40 
εκατ. ευρώ διατέθηκαν ειδικά για µια µεταγραφική προσέγγιση της µελέτης της ΝΑ21.  

Το ΠΠ6 παρείχε επίσης ένα µέσο αντιµετώπισης του κατακερµατισµού και του συντονισµού 
των εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων για τα ΝΝ, συµπεριλαµβανοµένης της ΝΑ, µέσω 
των προγραµµάτων ERA-AGE22 και NEURON23 του µηχανισµού ERA-NET. Το τελευταίο, 
στο οποίο συµµετέχουν 12 ΚΜ, εξέδωσε µια πρώτη κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
το 2008. Παρέχεται στήριξη σε 12 έργα µε χρηµατοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ24. 

Οι προσπάθειες στον τοµέα αυτό ενισχύθηκαν στο πλαίσιο του θεµατικού τοµέα «Υγεία» του 
ΠΠ7 (2007-2013), όπου γίνεται ειδική µνεία στην έρευνα µε αντικείµενο τον ανθρώπινο 
εγκέφαλο και στη «Βελτιστοποίηση της παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους 
πολίτες της Ευρώπης». Προς το παρόν, το ένα τρίτο των διαθέσιµων κονδυλίων για την 
έρευνα που αφορά τον ανθρώπινο εγκέφαλο για τα έτη 2008-2009 διατίθεται για έρευνα µε 
αντικείµενο τον νευροεκφυλισµό. Στον τοµέα αυτό παρέχεται στήριξη σε 24 συλλογικά 
ερευνητικά έργα ύψους 94 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24 εκατ. ευρώ αφορούν τη ΝΑ και 
τις συναφείς διαταραχές. ∆ιατίθενται επιπλέον 8 εκατ. ευρώ για συλλογική έρευνα που 
εστιάζει σε διάφορες πτυχές της οργάνωσης, παροχής και ποιότητας της µακροχρόνιας 
περίθαλψης των ηλικιωµένων στην Ευρώπη.  

Η λευκή βίβλος µε τίτλο «Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την 
περίοδο 2008-2013»25, όπου αναπτύσσεται η στρατηγική της ΕΕ σε θέµατα υγείας, 
αναγνωρίζει επίσης την καλύτερη κατανόηση των ΝΝ, όπως είναι η ΝΑ, ως σηµαντική 
ανάγκη η οποία πρέπει να αντιµετωπισθεί στο πλαίσιο της δηµογραφικής γήρανσης. , Βάσει 
του προγράµµατος δηµόσιας υγείας (2003-2008), έχει δροµολογηθεί δράση της ΕΕ στο πεδίο 
της ενηµέρωσης για τη ΝΑ και τις συναφείς διαταραχές. 

                                                 
17 http://www.hrb.ie/, http://www.tcd.ie/Neuroscience 
18 http://www.minocw.nl/english/index.html 
19 http://www.ministerosalute.it 
20 http://www.isciii.es/htdocs/index.jsp 
21 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/lifescihealth/docs/major_catalogue_complet.pdf 
22 http://era-age.group.shef.ac.uk 
23 http://www.neuron-eranet.eu 
24 http://www.neuron-eranet.eu/_media/newsLetter_January09.pdf 
25 COM(2007) 630 – http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm 
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Το έργο EuroCoDe (European Collaboration on Dementia-Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την 
Άνοια)26 (2006-2008), το οποίο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα δηµόσιας υγείας (2003-
2008) και συντονίζεται από τον οργανισµό Alzheimer Europe, αποσκοπεί: (i) στην 
καθιέρωση νέων συναινετικών ποσοστών επιπολασµού για την άνοια· (ii) στην ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τη διάγνωση, τη θεραπεία και τις µη φαρµακολογικές 
παρεµβάσεις· (iii) στην κατάστρωση στρατηγικών πρόληψης· (iv) στην ανάλυση του 
κοινωνικο-οικονοµικού κόστους της ΝΑ και την καταγραφή των συστηµάτων κοινωνικής 
στήριξης. 

Στο πλαίσιο του EuroCoDe, ο Alzheimer Europe εξέδωσε τις επετηρίδες για την άνοια στην 
Ευρώπη (Dementia in Europe Yearbooks) 2006, 2007 και 200827, οι οποίες παρέχουν µια 
συνολική επισκόπηση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά τη ΝΑ και τις λοιπές µορφές 
άνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Ψυχική Υγεία και την Ευζωία, που εγκρίθηκε το 2008, 
εστιάζει σε τέσσερις θεµατικές προτεραιότητες: πρόληψη της αυτοκτονίας και της 
κατάθλιψης, ψυχική υγεία της νεολαίας και εκπαίδευση, ψυχική υγεία στο εργασιακό 
περιβάλλον και ψυχική υγεία των ηλικιωµένων28. 

Η ΕΕ στηρίζει επίσης το EADC (European Alzheimer's Disease Consortium – Ευρωπαϊκή 
Σύµπραξη για τη Νόσο του Alzheimer)29, ένα δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας τα 
οποία δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ΝΑ. Τα κέντρα αυτά ενισχύουν τη βασική 
επιστηµονική κατανόηση και αναπτύσσουν τρόπους πρόληψης, επιβράδυνσης ή βελτίωσης 
των πρωτογενών και δευτερογενών συµπτωµάτων της ΝΑ, διευκολύνοντας τη διευρωπαϊκή 
έρευνα. 

Σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που καθορίζονται στη στρατηγική της ΕΕ σε θέµατα υγείας 
και τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε τις στρατηγικές δηµόσιας υγείας για την 
καταπολέµηση των ΝΝ που συνδέονται µε τη γήρανση, και ιδίως της ΝΑ, τα οποία 
εγκρίθηκαν το ∆εκέµβριο του 2008 από τους υπουργούς υγείας, προβλέπεται να εκδοθεί, τον 
Ιούλιο του 2009, ανακοίνωση της Επιτροπής για µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σχετικά µε τη 
νόσο του Alzheimer και τις λοιπές µορφές άνοιας. Στην ανακοίνωση θα αναφέρεται ότι οι 
ασθένειες αυτές αποτελούν προτεραιότητα για ανάληψη δράσης ενόψει της γήρανσης του 
ευρωπαϊκού πληθυσµού και θα συνεκτιµάται το πόσο µπορεί να επηρεάσει η αύξηση των εν 
λόγω ασθενειών την οικονοµική βιωσιµότητα των συστηµάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας.  

Τα οφέλη του βελτιωµένου συντονισµού 

Ο περιορισµός της επιβάρυνσης από τα ΝΝ, ιδίως τη ΝΑ, συνιστά µείζονα κοινωνική 
πρόκληση για την Ευρώπη, αφού το 16 % του πληθυσµού είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, 
ποσοστό το οποίο αναµένεται να διπλασιασθεί κατά τα επόµενα 25 χρόνια, εάν συνεχισθούν 
οι τρέχουσες τάσεις του ευρωπαϊκού πληθυσµού και δεν ανακαλυφθούν µέθοδοι πρόληψης. 

Η έρευνα που αφορά τον ανθρώπινο εγκέφαλο αποτελεί αντικείµενο σηµαντικών 
ερευνητικών προσπαθειών, τόσο στα ΚΜ, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2005, στην 

                                                 
26 http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_10_en.htm 
27 http://ec.europa.eu/health/ph_information/reporting/docs/2008_dementiayearbook_en.pdf 
28 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf 
29 http://eadc.alzheimer-europe.org/introduction.html 
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Ευρώπη, οι συνολικές δαπάνες έρευνας για τον ανθρώπινο εγκέφαλο ανήλθαν περίπου σε 4,1 
δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 855 εκατ. ευρώ προήλθαν από το δηµόσιο τοµέα, ενώ το 
πρόγραµµα-πλαίσιο της ΕΕ συνεισέφερε 94 εκατ., καθώς και 105 εκατ. ειδικά για την έρευνα 
µε αντικείµενο τα ΝΝ.  

Εντούτοις, η εικόνα της στήριξης της έρευνας για τα ΝΝ στην Ευρώπη είναι σύνθετη, κυρίως 
λόγω της πολυµορφίας των χρηµατοδοτικών συστηµάτων, των πολιτικών έρευνας και των 
οργανωτικών δοµών στα ΚΜ, καθώς και λόγω των µεγάλων διακυµάνσεων των δαπανών των 
διαφόρων οργανισµών και χωρών για έρευνα µε αντικείµενο τα ΝΝ. Ο συντονισµός των 
εθνικών ερευνητικών προσπαθειών στον τοµέα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. Μεταξύ των βασικών στοιχείων στα οποία οφείλεται η κατάσταση 
αυτή περιλαµβάνονται: 

– Οι φραγµοί ανάµεσα στους επιστηµονικούς κλάδους και τους ερευνητικούς τοµείς, καθώς 
και ο κατακερµατισµός των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οι απαραίτητες γνώσεις για τη 
βελτίωση της εκ µέρους µας κατανόησης του προβλήµατος και των πιθανών λύσεων 
εκτείνονται όχι µόνο σε ένα ευρύ και ποικίλο φάσµα επιστηµών και ενδιαφεροµένων αλλά 
και στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

– Σηµαντική αδυναµία συνιστά η έλλειψη δεσµών ανάµεσα στη βασική έρευνα, την κλινική 
έρευνα, την έρευνα για τη δηµόσια υγεία και την κοινωνική έρευνα, το οποίο σηµαίνει ότι 
µέρος µόνο των υφιστάµενων ή αποκτώµενων βασικών γνώσεων βρίσκει εφαρµογή στην 
τρέχουσα κλινική πρακτική και την οργάνωση και παροχή περίθαλψης. 

– Ο τρόπος άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών, κυρίως σε εθνικό πλαίσιο, που ενισχύει 
τον κατακερµατισµό και περιορίζει την ανταλλαγή των τρεχουσών βέλτιστων πρακτικών 
σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη.  

Ως εκ τούτου, παρά το µεγάλο ύψος των χρηµατοοικονοµικών πόρων και τις σηµαντικές 
µεµονωµένες πρωτοβουλίες των ΚΜ, οι τρέχουσες προσπάθειες δεν αποκοµίζουν τα 
πλεονεκτήµατα µιας συνεκτικής και συντονισµένης προσέγγισης. 

Οι προσεγγίσεις σε µακροσκοπικό επίπεδο αποτελούν τον τρόπο συµπλήρωσης των κενών 
στην κατανόηση και τη δράση µας. Ορισµένα παραδείγµατα είναι η ανάδειξη των βέλτιστων 
πρακτικών στην πρώιµη διάγνωση της ΝΑ και των συναφών διαταραχών, καθώς και η χρήση 
των υφιστάµενων παρεµβάσεων που θα µπορούσε να βελτιστοποιηθεί µέσω κοινών γνώσεων 
και προσπαθειών. Οι συντονισµένες βάσεις δεδοµένων µε γονιδιωµατικές πληροφορίες, οι 
τράπεζες δειγµάτων και ιστών θα είναι φυσικά ουσιώδους σηµασίας στο εγχείρηµα αυτό. 

Η ανάπτυξη και επικύρωση νέων µεθόδων πρόληψης και θεραπειών, καθώς και η αξιολόγηση 
της αποτελεσµατικότητας των υφισταµένων, θα απαιτήσει κλινικές µελέτες ευρείας κλίµακας, 
το φυσικό περιβάλλον των οποίων είναι η διασυνοριακή συνεργασία, δεδοµένου του πολύ 
µεγάλου αριθµού ασθενών µε (λίγο πολύ) διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο που είναι 
απαραίτητος προκειµένου να επιτευχθούν σηµαντικά αποτελέσµατα. 

Οµοίως, θα χρειασθεί η δροµολόγηση και ενοποίηση µελετών κοόρτης, βάσεων δεδοµένων 
και µητρώων ευρείας κλίµακας προκειµένου να κατανοήσουµε πλήρως τον ρόλο και τη 
συµβολή της γενετικής, της διατροφής, της συµπεριφοράς και άλλων παραγόντων κινδύνου 
στην εξέλιξη αυτών των ασθενειών, καθώς και τη θέση των στρατηγικών πρόληψης. Η 
κατανόηση της ευρωπαϊκής πολυµορφίας ως προς αυτούς τους παράγοντες κινδύνου και η 
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αξιοποίησή της θα µπορούσαν να µας βοηθήσουν να αποκτήσουµε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα σε ό,τι αφορά την καλύτερη κατανόηση της ασθένειας. 

Η τυποποίηση των διαγνωστικών κριτηρίων και των µέσων αξιολόγησης σε όλα τα ΚΜ θα 
είναι ουσιώδους σηµασίας για την καθιέρωση των βέλτιστων πρακτικών και της βέλτιστης 
κλινικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη. 

Η κοινή δράση, επιτρέποντας τη συγκέντρωση κρίσιµης µάζας δεξιοτήτων, γνώσεων και 
χρηµατοοικονοµικών πόρων και διευκολύνοντας τη διεπιστηµονικότητα, θα αποτελέσει ένα 
βήµα προόδου προς την αντιµετώπιση των ιατρικών και κοινωνικών προκλήσεων που 
συνιστούν οι ασθένειες αυτές. 

Μια ειδική δράση ΚΠ σε αυτόν τον τοµέα µε τις έντονες προκλήσεις από πολιτική και 
κοινωνική άποψη θα αξιοποιήσει τις υφιστάµενες δοµές και τα προγράµµατα, αποτρέποντας 
την περιττή αλληλεπικάλυψη εργασιών, προσπαθειών και πόρων, προς όφελος όλων των 
ευρωπαίων πολιτών. Θα βοηθήσει επίσης την ΕΕ να διαµορφώσει συνεκτική προσέγγιση της 
διεθνούς συνεργασίας µε τρίτες χώρες µε συγκρίσιµα δηµογραφικά χαρακτηριστικά που 
αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλήµατα, ιδίως µε τις χώρες που είναι συνδεδεµένες µε το ΠΠ7, 
αξιοποιώντας πρωτοβουλίες όπως η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία νευροαπεικόνισης της νόσου 
του Alzheimer, η οποία στηρίζεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ30.  

Με τη σύσταση καλούνται επίσης τα ΚΜ να συνεργασθούν µε την Επιτροπή µε στόχο τη 
διερεύνηση του ενδεχοµένου ανάληψης πρωτοβουλιών εκ µέρους της για να βοηθηθούν τα 
ΚΜ στην κατάρτιση και υλοποίηση του κοινού ερευνητικού προγράµµατος. 

Η Επιτροπή µπορεί να αναλάβει άλλες πρωτοβουλίες για να προωθήσει τον ΚΠ στον τοµέα 
αυτό, όπως είναι η πρόβλεψη ad-hoc και συµπληρωµατικών µέτρων για τη στήριξη µιας 
τέτοιας πιλοτικής πρωτοβουλίας ΚΠ. Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν τη στήριξη 
της διαχειριστικής δοµής και της κατάρτισης του ΣΕΠ, την παροχή δεδοµένων και στοιχείων, 
καθώς και ανάλυσης σχετικά µε την πλέον προηγµένη τεχνολογία στον εν λόγω τοµέα στα 
ΚΜ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την πρόοδο της εν 
λόγω πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να εξετάσει ενδεχόµενες µορφές 
διαβούλευσης και συνεργασίας επί του θέµατος αυτού µε επιστηµονικώς προηγµένες οµάδες 
σε διεθνές επίπεδο.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Με την πρόταση καλούνται τα ΚΜ να υιοθετήσουν κοινή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
µέσω ΚΠ για την έρευνα µε αντικείµενο τα ΝΝ, ιδίως τη ΝΑ. 

Ο ΚΠ απαιτεί από τα ενδιαφερόµενα ΚΜ να συνεργασθούν προκειµένου να ορίσουν µια 
κοινή θεώρηση των ερευνητικών αναγκών και δυνατοτήτων στον εν λόγω τοµέα και, βάσει 
αυτής, να καταρτίσουν ένα ΣΕΠ, στο οποίο θα καθορίζονται οι προτεραιότητες, τα ορόσηµα 
και τα χρονοδιαγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένου ενός σχεδίου υλοποίησης, στο οποίο θα 
σκιαγραφούνται οι δράσεις, τα µέσα και οι πόροι που απαιτούνται για την εφαρµογή του ΣΕΠ 
και την υλοποίηση της κοινής θεώρησης. Για τους σκοπούς αυτούς, πρέπει να συσταθεί 
διαχειριστική δοµή και ζητείται από τα ΚΜ να διατυπώσουν την εντολή της. Με την πρόταση 

                                                 
30 http://www.adni-info.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
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καλούνται επίσης τα ΚΜ να συνεργασθούν µε την Επιτροπή µε στόχο τη διερεύνηση του 
ενδεχοµένου ανάληψης πρωτοβουλιών εκ µέρους της για να βοηθηθούν τα ΚΜ στην 
κατάρτιση και υλοποίηση του ΣΕΠ. Η Επιτροπή µπορεί να αναλάβει άλλες πρωτοβουλίες για 
να προωθήσει τον ΚΠ στον τοµέα αυτό. 

Νοµική βάση 

Το άρθρο 165 της συνθήκης ΕΚ παρέχει τη νοµική βάση. 

Αρχή της επικουρικότητας 

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας, δεδοµένου ότι οι στόχοι της δεν 
µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς σε επίπεδο ΚΜ και, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και 
των επιπτώσεων των στόχων, µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Η 
προστιθέµενη αξία από την κάλυψη ενός τέτοιου ζητήµατος έρευνας στο πλαίσιο µιας κοινής 
ευρωπαϊκής προσπάθειας, µέσω ΚΠ, έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι η κοινή δράση θα 
επιτρέψει τη συγκέντρωση κρίσιµης µάζας δεξιοτήτων, γνώσεων και χρηµατοοικονοµικών 
πόρων, συνδυάζοντας ευκολότερα την αλληλοσυµπληρούµενη εµπειρογνωµοσύνη και 
αποτρέποντας την περιττή αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών. Η δράση σε κοινοτικό επίπεδο 
θα καταπολεµήσει τον παρόντα κατακερµατισµό και τις ανισότητες και θα διασφαλίσει την 
καλύτερη χρήση των ολοένα και πιο ισχνών πόρων, διατηρώντας ταυτόχρονα πλήρως τον 
ηγετικό ρόλο των ΚΜ ως προς τη διαδικασία. Ως εκ τούτου, µια σειρά συστάσεων σε 
κοινοτικό επίπεδο θα συµβάλει στην αντιµετώπιση των κοινωνικών αυτών προκλήσεων µε 
τρόπο πιο αποτελεσµατικό και συντονισµένο.  

Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας επειδή δεν αντικαθιστά, αλλά 
συµπληρώνει και βελτιώνει την τρέχουσα δράση των ΚΜ για την καταπολέµηση των ΝΝ, 
συµπεριλαµβανοµένης της ΝΑ, ενώ αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των ΚΜ την απόφαση 
για τον τρόπο εφαρµογής των συστάσεων.  

Αφετέρου, η έκταση της πρόκλησης που πρέπει να αντιµετωπίσουν τα ευρωπαϊκά έθνη, σε 
συνδυασµό µε τις δηµογραφικές τους τάσεις, απαιτεί τέτοια αύξηση των µέσων και των 
πόρων ώστε η επιλεχθείσα κοινή δράση να συνιστά το µόνο δυνατό τρόπο επίτευξης των 
απαιτούµενων αποτελεσµάτων για τη διατήρηση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
την προστασία της ευζωίας µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού. 

Επιλογή νοµικού µέσου 

Σύσταση του Συµβουλίου. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισµό.
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2009/0113 (CNS) 

Πρόταση 

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε µέτρα για την καταπολέµηση των νευροεκφυλιστικών νοσηµάτων, ιδίως της 
νόσου του Alzheimer, µέσω του κοινού προγραµµατισµού των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 165, 

την πρόταση της Επιτροπής31, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου32, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής33, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών34, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 152 της Συνθήκης προβλέπει ότι η δράση της Κοινότητας, η οποία 
συµπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δηµόσιας υγείας, 
καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις µορφές της και στην 
αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. 

(2) Ο αριθµός των ατόµων που πάσχουν από τη νόσο του Alzheimer και συναφείς 
διαταραχές στην Ευρώπη εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 7,3 εκατοµµύρια. ∆εν υπάρχει 
προς το παρόν αποτελεσµατική θεραπεία για τη νόσο του Alzheimer ικανή να 
επιβραδύνει ή να ανακόψει την εξέλιξη της ασθένειας, ενώ οι διαθέσιµες θεραπείες 
παραµένουν πολύ περιορισµένες. Η νόσος του Alzheimer ευθύνεται για το 50-70% 
περίπου του συνόλου των περιστατικών άνοιας και αποτελεί µια από τις κύριες αιτίες 
αναπηρίας των ηλικιωµένων. 

                                                 
31 ΕΕ C, σ. 
32 ΕΕ C, σ. 
33 Προαιρετική διαβούλευση, ΕΕ C, σ. 
34 Προαιρετική διαβούλευση, ΕΕ C, σ. 
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(3) Οι αριθµοί αυτοί αναµένεται να αυξηθούν δραµατικά έως το 2020, λόγω της αύξησης 
του προσδόκιµου ζωής και της µείωσης της αναλογίας εργαζοµένων/συνταξιούχων. 
Τούτο θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη επιβάρυνση των ασθενών, των οικογενειών τους 
και των ατόµων που παρέχουν περίθαλψη και θα δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα 
στο µέλλον για τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης των κρατών µελών όσον 
αφορά το κόστος και την οργάνωση.  

(4) Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν συνεπώς την ανάγκη έγκρισης συγκεκριµένων εθνικών 
σχεδίων και στρατηγικών για τη νόσο του Alzheimer και τις συναφείς διαταραχές, 
προκειµένου να µετριαστεί η επιβάρυνση της κοινωνίας εν γένει και των συστηµάτων 
υγειονοµικής περίθαλψης.  

(5) Εντούτοις, συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο ότι ο αντίκτυπος των 
νευροεκφυλιστικών νοσηµάτων στον ευρωπαϊκό πληθυσµό είναι τέτοιας έκτασης 
ώστε δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί από κανένα κράτος µέλος µεµονωµένα. Συνεπώς, 
τα κράτη µέλη θα επωφεληθούν από το συντονισµό των δράσεών τους για µια πιο 
ισχυρή, καλύτερα συντονισµένη και πιο αποτελεσµατική ανταπόκριση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

(6) Στις 2 ∆εκεµβρίου 2008 το Συµβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» χαρακτήρισε τα 
νευροεκφυλιστικά νοσήµατα πεδίο όπου ο κοινός προγραµµατισµός θα µπορούσε να 
προσδώσει σηµαντική προστιθέµενη αξία στις τρέχουσες, αποσπασµατικές 
προσπάθειες των κρατών µελών στον τοµέα της έρευνας. Ως εκ τούτου, ενέκρινε 
συµπεράσµατα στα οποία αναγνωρίζει την ανάγκη δροµολόγησης µιας πιλοτικής 
πρωτοβουλίας κοινού προγραµµατισµού για την καταπολέµηση των ασθενειών 
αυτών, ιδίως της νόσου του Alzheimer, και καλεί την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση 
σύστασης του Συµβουλίου.  

(7) Ο κοινός προγραµµατισµός στην έρευνα µε αντικείµενο τα νευροεκφυλιστικά 
νοσήµατα θα ενθαρρύνει τη συγκέντρωση δεξιοτήτων, γνώσεων και πόρων µε στόχο 
την προαγωγή της έρευνας που αφορά την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία 
αλλά και τη µείωση της επιβάρυνσης των ασθενών και της κοινωνίας από τα 
νευροεκφυλιστικά νοσήµατα. 

(8) Προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα των κοινών προσπαθειών των 
κρατών µελών για την καταπολέµηση των νευροεκφυλιστικών νοσηµάτων, τα κράτη 
µέλη πρέπει να καταρτίσουν στρατηγικό ερευνητικό πρόγραµµα βάσει κοινής 
προσέγγισης όσον αφορά την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των 
νευροεκφυλιστικών νοσηµάτων. 

(9) Με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσµατικής διαχείρισης των διαφόρων κοινών 
δράσεων που θα αναληφθούν, τα κράτη µέλη πρέπει να συστήσουν κοινή 
διαχειριστική δοµή, στην οποία θα ανατεθεί να καθορίσει κοινούς όρους, κανόνες και 
διαδικασίες συνεργασίας και συντονισµού και να παρακολουθεί την υλοποίηση του 
στρατηγικού ερευνητικού προγράµµατος.  

(10) Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στην παρούσα σύσταση, τα κράτη 
µέλη πρέπει να συνεργασθούν µε την Επιτροπή στη διερεύνηση του ενδεχοµένου 
ανάληψης πρωτοβουλιών εκ µέρους της ώστε να βοηθηθούν τα κράτη µέλη στην 
κατάρτιση και υλοποίηση του στρατηγικού ερευνητικού προγράµµατος. 
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(11) Η Επιτροπή πρέπει να ενεργεί ως διαµεσολαβητής, εγκρίνοντας συµπληρωµατικά 
µέτρα για τη στήριξη της υλοποίησης αυτής της πιλοτικής πρωτοβουλίας κοινού 
προγραµµατισµού και να υποβάλλει τακτικά στο Συµβούλιο εκθέσεις σχετικά µε την 
πρόοδο της πρωτοβουλίας. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει περαιτέρω 
πώς θα συνεισφέρει καλύτερα στο στρατηγικό ερευνητικό πρόγραµµα και στο σχέδιο 
υλοποίησής του µέσω των κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων, σε συνέργεια µε τα 
µέσα και τις δράσεις των κρατών µελών και των λοιπών ενδιαφεροµένων και 
συµπληρωµατικά προς αυτά. 

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ: 

1. Να αναπτύξουν κοινή θεώρηση του τρόπου µε τον οποίο η συνεργασία και ο 
συντονισµός στον τοµέα της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο µπορούν να βελτιώσουν 
την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των νευροεκφυλιστικών νοσηµάτων, 
ιδίως της νόσου του Alzheimer. 

2. Να καταρτίσουν στρατηγικό ερευνητικό πρόγραµµα, στο οποίο θα καθορίζονται οι 
µεσοµακροπρόθεσµες ερευνητικές ανάγκες και οι στόχοι στον τοµέα των 
νευροεκφυλιστικών νοσηµάτων, ιδίως της νόσου του Alzheimer. Το στρατηγικό 
ερευνητικό πρόγραµµα θα πρέπει να περιέχει σχέδιο υλοποίησης, στο οποίο θα 
καθορίζονται προτεραιότητες και χρονοδιαγράµµατα και θα εξειδικεύονται οι 
δράσεις, τα µέσα και οι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίησή του. 

2.1 Θα πρέπει να αναληφθούν οι ακόλουθες δράσεις ως µέρος του σχεδίου υλοποίησης:  

α) εντοπισµός και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε συναφή εθνικά 
προγράµµατα και ερευνητικές δραστηριότητες·  

β) ενίσχυση των κοινών προβλέψεων και των ικανοτήτων αξιολόγησης της 
τεχνολογίας σε επίπεδο βασικής και ιατρικής έρευνας, καθώς και σε επίπεδο 
έρευνας για τις υγειονοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες·  

γ) εντοπισµός πεδίων ή ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα ωφελούνταν από το 
συντονισµό ή τις κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή τη συγκέντρωση 
πόρων σε τοµείς όπως η ανάπτυξη νέων στρατηγικών πρόληψης και θεραπείας, 
νέων τεχνολογιών απεικόνισης και βιοδεικτών· 

δ) ανταλλαγή πληροφοριακών πόρων και βέλτιστων πρακτικών σε τοµείς όπως η 
σύγκριση των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης, συµπεριλαµβανοµένων 
των χώρων µακροχρόνιας και άτυπης περίθαλψης·  

ε) κατά περίπτωση, από κοινού χρήση των υφιστάµενων ερευνητικών υποδοµών 
ή ανάπτυξη νέων σε τοµείς όπως τα συντονισµένα µητρώα, οι βιοτράπεζες 
δειγµάτων αίµατος και ιστών ή η ανάπτυξη ζωικών µοντέλων για τη µελέτη 
των συγκεκριµένων ασθενειών·  

στ) δικτύωση κέντρων έρευνας των νευροεκφυλιστικών νοσηµάτων σε τοµείς 
όπως οι κλινικές δοκιµές, η τυποποίηση των διαγνωστικών κριτηρίων και των 
διαγνωστικών µέσων. 

3. Να συστήσουν κοινή διαχειριστική δοµή στον τοµέα των νευροεκφυλιστικών 
νοσηµάτων, ιδίως της νόσου του Alzheimer, µε την εντολή να καθορίσει κοινούς 
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όρους, κανόνες και διαδικασίες συνεργασίας και συντονισµού και να παρακολουθεί 
την υλοποίηση του στρατηγικού ερευνητικού προγράµµατος. 

4. Να συνεργασθούν µε την Επιτροπή µε στόχο τη διερεύνηση του ενδεχοµένου 
ανάληψης πρωτοβουλιών εκ µέρους της για να βοηθηθούν τα κράτη µέλη στην 
κατάρτιση και υλοποίηση του κοινού ερευνητικού προγράµµατος. 

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

1. Να προβλέψει ad-hoc και συµπληρωµατικά µέτρα για τη στήριξη της πιλοτικής 
πρωτοβουλίας κοινού προγραµµατισµού. Τα µέτρα αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν 
τη στήριξη της διαχειριστικής δοµής και της κατάρτισης του στρατηγικού 
ερευνητικού προγράµµατος, την παροχή δεδοµένων, στοιχείων, καθώς και ανάλυσης 
σχετικά µε την πλέον προηγµένη τεχνολογία στον εν λόγω τοµέα στα κράτη µέλη 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

2. Να διερευνήσει πώς µπορεί να συνεισφέρει καλύτερα µε συµπληρωµατικά µέτρα 
στο στρατηγικό ερευνητικό πρόγραµµα και στο σχέδιο υλοποίησής του µέσω των 
κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων. 

3. Να εξετάσει ενδεχόµενες µορφές διαβούλευσης και συνεργασίας επί του θέµατος 
αυτού µε επιστηµονικώς προηγµένες οµάδες σε διεθνές επίπεδο. 

Βρυξέλλες, […] 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
  


